Śledzimy trendy i poszukujemy
inspiracji. Jesteśmy ukierunkowani
na kreatywne rozwiązania.
Nowoczesne narzędzia i świeże
pomysły pozwalają nam skutecznie
dbać o wizerunek Klientów.
Klasyczny PR łączymy z marketingiem
i wsparciem sprzedaży.
Kreujemy strategie marketingowe
wzmacniające znajomość firmy
na rynku. Budujemy silne relacje
z mediami.
Trzon naszej agencji
tworzą profesjonaliści
z doświadczeniem
w prowadzeniu kampanii
reklamowych i PR. Realizujemy
dla naszych Klientów działania
z zakresu komunikacji i szeroko
pojętego marketingu w branży
medycznej, health&beauty i lifestyle.

W W W.COM-AND -MEDIA .PL

Nasze bogate kompetencje
wykorzystujemy w doradztwie
wizerunkowym. Tworzymy
i prowadzimy kampanie
w mediach (Facebook Ads
i Google Ads), współpracujemy
z blogerami i influencerami.
Moderujemy kanały social media,
optymalizujemy treści pod SEO
i tworzymy strony www.

PUBLIC
REL AT I O NS
I REKL AMA

ZAKUP
I PL ANOWANIE
MEDIÓW
Kampanie reklamowe
od pomysłu do realizacji

TO DZIAŁA!

WYBRANE MEDIA,
Z KTÓRYMI
WSPÓŁPRACUJEMY:

INTERNET

MED I A REL ATION S

Stała współpraca z popularnymi
serwisami online, blogerami,
influencerami
Kampanie reklamowe w Internecie
(AdWords, remarketing, Facebook
marketing, display)
Content marketing

Tworzenie strategii
komunikacji marki w mediach
Kreowanie wizerunku
ekspertów w mediach

PRASA
Stała współpraca z redakcjami
Obecność marki w prasie
Lokowanie ekspertów

TV
Współpraca z wydawcami
programów telewizyjnych
Zaistnienie marki w TV

Budowanie relacji z mediami

SOCIAL MEDIA
Prowadzenie profili w mediach
społecznościowych
Kampanie reklamowe w mediach
społecznościowych
Współpraca z internetowymi
liderami opinii

EVENTY

RESEARCH

Konferencje
i warsztaty prasowe

Badania rynkowe

Wystawy, prezentacje produktów
Promocje, dni otwarte

Z SUKCESEM WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW
W NA JWA ŻNIE JSZ YCH PLEB ISC Y TACH B E AUT Y.
OS TATNIO ZD OBY TE NAGRODY:

SERWISY WWW
Projektowanie stron www
Oprawa graficzna
Copywriting tekstów

Monitoring działań
konkurencji

Współpraca z Waszą agencją opiera się
zawsze na profesjonalizmie, rzetelności
oraz zrozumieniu klienta.
Jeśli do tego dodać dbałość o szczegóły i pełne
zaangażowanie w każdy projekt, to chyba większej
rekomendacji nie potrzeba :)
Dream team!

Karolina Fałek
Kierownik ds. PR

Współpraca z agencją com&media zawsze opiera
się na profesjonalizmie. Powierzone zadania
realizowane są na wysokim poziomie przy
zachowaniu wymaganych terminów.
Warte podkreślenia jest kreatywne podejście
i znajomość specyfiki naszej branży.
Możemy śmiało polecić agencję com&media jako
wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego.

Katarzyna Romczyk

Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris

Członek Zarządu KLAPP Cosmetics

Rozpoczęcie współpracy z agencją com&media
było punktem zwrotnym w rozwoju mojej Kliniki.
Z informacją o zabiegach, które wykonujemy,
docieram do szerokiego grona odbiorców poprzez
publikacje w prasie i Internecie oraz działania
reklamowe, co znakomicie przekłada się na
rozpoznawalność kliniki i zainteresowanie nowych
pacjentów ofertą Estetica Nova.

Klinika Sthetic współpracuje z agencja com&media
w obszarze PR, kampanii digital i social media od
2017 r. Obok profesjonalizmu, doświadczenia
i znajomości rynku, kolejne projekty przebiegają
w miłej i kreatywnej atmosferze, a każde kolejne
spotkanie staje sie wzajemnym źródłem inspiracji
i nowych pomysłów marketingowych.

Dr Ewa Rybicka

Dr Aleksandra Jagielska

Estetica Nova

Sthetic

